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Vejdirektoratets bemærkninger til Aarhus Kommunes planstrategi - Planstrategi 2019 samt 
Debatoplæg om temaplaner 

Vejdirektoratet har den 23. maj 2019 fra PlandataDK modtaget meddelelse om Aarhus Kommunes 
planstrategi – Planstrategi 2019 og Debatoplæg om temaplaner. Idéer, forslag og kommentarer 
kan sendes til Aarhus Kommune i perioden frem til den 15. august 2019. 
 
Planstrategien er af interesse for Vejdirektoratet – som statslig sektormyndighed på vejområdet – 
idet strategien er ”optakten” til den kommuneplanrevision, som Aarhus Kommune skal lave i løbet 
af 2020.  
 
Til orientering kan det allerede nu oplyses, at Vejdirektoratet i forbindelse med kommuneplanrevi-
sionen vil have særligt fokus på de punkter i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplan-
lægningen”, som har betydning for de statslige vejinteresser i Aarhus Kommune. Det handler i 
særdeleshed om de krav til kommuneplanlægningen, som fremgår i afsnit 4.2 ”Trafikanlæg og an-
dre infrastrukturanlæg” i oversigten, og som vedrører følgende temaer i kommuneplanforslagets 
hovedstruktur og retningslinjer: 
 

 Det overordnede vejnet (det eksisterende og det planlagte samt arealreservationer hertil) – 
herunder også stier. 

 Byvækstområder og disses eventuelle adgang til eller i nærheden af det overordnede vej-
net. 

 Placering af transporttunge erhverv. 
 Lokale projekter, som forudsætter vejadgang til det overordnede vejnet. 
 Skovrejsningsområder nær det overordnede vejnet. 
 Vindmølleområder nær det overordnede vejnet. 

 
Vejdirektoratet har gennemgået den foreliggende planstrategi samt debatoplæg og har noteret sig, 
at Aarhus Kommune har besluttet at foretage en delvis revision af den gældende kommuneplan 
indenfor temaerne: 
 

 Arealer til alle boligtyper 
 Omstilling til grøn energi 
 Sammenhæng mellem naturområder 
 Landskabet 
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 En grønnere by med mere blåt 
 
 
Arealer til alle boligtyper 
Vejdirektoratet har noteret sig, at Aarhus Kommune i forbindelse med temaet ”Arealet til alle bolig-
typer” vil ” gentænke de eksisterende ubebyggede boligområder, og samtidig vurdere om der er 
behov for et mindre udlæg af nye arealer…” 
 
Vejdirektoratet skal henstille til, at Aarhus Kommune i den forbindelse med gentænkning af eksiste-
rende udlagt boligområder og ved nyudlæg er opmærksom på støjpåvirkningen fra motorvejene 
rundt om Aarhus, således at der ikke planlægges for nye støjramte boliger. 
 
Langs statsvejene finder der allerede mange tusinde boliger, der er påvirket af støj, og det er et 
mål at få nedbragt det antal. 
 
Det fremgår af kortet på side 4 i debatoplægget, at der indenfor rammeområderne 380138BO, 
260603BO, 350504BO, 350502BL og 120610BO er ubebyggede områder. Indenfor disse ramme-
områder er der allerede nu områder, der er påvirket af støj over den vejledende støjgrænse på 58 
dB. 
 
I relation til evt. planlægning af ny støjfølsom arealanvendelse i områder nær eksisterende støjbe-
lastede statsveje bemærker Vejdirektoratet, at eventuelle krav om støjdæmpning i henhold til lov-
givning, lokalplan eller andre bestemmelser er Vejdirektoratet – som vejmyndighed for statsvejene 
– uvedkommende.  
 
Vejdirektoratet gør i samme forbindelse opmærksom på Miljøstyrelsens støjvejledning fra 2007, 
hvor det fremgår, at der bør planlægges ud fra en fremtidig trafiksituation – sædvanligvis med en 
planlægningshorisont på 10 år, idet der både bør tages hensyn til den generelle trafikudvikling og til 
udviklingen som følge af konkrete trafikskabende projekter i området. 
 
 
Vi har herudover ikke umiddelbart noteret os forhold i relation til statsvejnettet, som vi finder anled-
ning til at bemærke på nuværende tidspunkt. Vejdirektoratet imødeser Aarhus Kommunes tilveje-
bringelse af forslag til Kommuneplan 2021. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Vejdirektoratet opfordrer til en tidlig dialog om planlægningsmæssige forhold i Aarhus Kommune, 
såfremt der i forbindelse med det videre arbejde med kommuneplanrevisionen findes at være for-
hold i relation til statsvejnettet, som med fordel kan drøftes og afklares inden offentliggørelsen af 
kommuneplanforslaget. 
 
Undertegnede sagsbehandler kan i den forbindelse kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2746 eller på 
e-mail lds@vd.dk. 
 
Venlig hilsen 
 
Lene Dalgaard Stenderup 
Landinspektør 
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